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Załączn|ki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrórv
zdnia26 lutego 2003 r.

Załączniknr l,z1

RADA MtE §I(A w JÓzEFowlE WZÓR

OŚWIADCZEN|E MAJĄTKOWE

Uwaga:
1, Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodpego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znaidują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać,,nie dotvczv".
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników

majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.

4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy maiątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

radnego gminyl q't lt6|v 6|rr rrr lY 
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czĘŚĆ A
J a, n iżej pod p isa ny( a l, .......N.l..ffi},.łł?..Y:.f ..... ..,i:il *lg fu"
urodzony(a) Oł,9 8, {:l.k.\fn::*::1;1|*,;'{] ; a *ł* .;;ń

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. zżOl7 r, poz.

1875), zgodnie zart.24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiejwspólności
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

l.

Zasobypieniężne: ln n
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: ...,...,..l.-a-..,4ł.5-.Q..r..g.Q,...,.ąL.,....

-;;;il;;;;;;;;;;;;J;;;;;;;il;;;;,, ;;;Ł ;,i- i,Try

-)\ Ze zmianą rł,prorradzoną przez § l pkt 1 rclzporządzenta Prezesa Rady Mlnistrórv z dnIa 28 czcrwca 20l7 r zlnienia.jącegtl rozptlrzą-dzcnie rv sprattic
L)

określenia lvzorólv lbrmularzy ośrviadczeń tnalątkorvl,ch radnego gmin1,. rvĄta. zastępcy wólta. sekretarza gmln1. skarbnrka grninv. kierorvnika.jednostki

rvójta (Dz, LJ poz, l 29tł). które u,esz]o rr, żvcie z dniell l lipca 2011 r,

Jerry Hajduk

- papiery wartościowe: ,,,,. .. Aię.,.....de.tr :t w+
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Il.

1. Dom o powjerzch ^i,.....A.§.5. m2, o wartości:
tytułpo*ny,,tił.Ró wP:tę hąryłr,. . :... Wł.uĄ".*śq,.W

2. M iesz ka n ie o powierzch ni'[L€..SłIr1 O'*|r^', o wa rtości :

tytuł prawny:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ;il;nuo i dochód w wysokości, ......0M.?,.., ołtu t.:ł Y

powierzchnia:

4. lnne nieruchomości;
powie rzch n ia : ............,.,..........., ]-11i:.!.......

il;;;;;;,, . .,, *ńŁ ,CIlłć]

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: .........,M*....:

; il; il;i; ;il;iliili ; ;;-; ";;;;iil;;il ;;,";;;;,, ;ri-i ;_;' i.il:;r;"",r""",l'"""'

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów:

:dbąą
lV.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w

których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji:

;;i;;",;;;;;;,;n;;;;;;,;; ;l; ,ór;;-;j;fi;;, ,lrił, §t ,,.r|vli;.is .

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ......../ll-t..,[.........c-P.g,.I'.i]....,i.i.7.....l,{
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: .,.........

3. Gospodarstwo rolne,
rod zaj gos pod.,rt*., ......... ke,..'.'§.\łł,:Ę:ł. *.Ylr,. . . .

owartości:,,,,,,,,,.,,.,,,,..,.,,,,,,,,,,,,,,,,,...,,,,.'..kL.Y, . .,d}2tLŁą

...,...,...,.......&*§.....:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód Ń
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V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od
Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków,
komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało zbyciu w
drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

- wspólnie z innymi osobami ..........,.\ł,*.§,....

Vl.
1_. Prowadzę działalność gospodarczą (nalezy podać formę prawną i przedmiot działalności): .............,.......

-;;i;,;;;;;il;;;;,*;_\. _.,ili ilIr,""" """"",7""",7",

,il;ili;il;ilt*ł.'."l*.."r;il;;iil;;il;J,;;ilJ;;r;"n"].,,...,,.i:ii,...*i,i(1,1l7
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności

(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): .........,..*,],.:.L.,....:..o...,.,l...:,...,.:,;f"........

w7

VIl.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): ,,,...,..,.......k ,{,

;;;;;;;;ffi;;;;il6-1;J;i; : , ć11._g_....,..d*§i.J*n, , , , , , , ", , , , , , , ,ł , , , , , , ,r, ,

.;";";Y;;;; ;;;;;;i;.i;;ń;;;;;;;"r,ń ;;;;*;,;n;;. i..,i il* i :,, :,,

VIlI.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:

d;:uŁą ."olł
Rłłźyt : ĄĄ łóa; U

,.......,........,A4/,Ł fuaF.+Wl,

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ..............Mę fuŁ?w

. ., .a : l:i:y/i ,: ,l.! .ł§ § ; łi ,,



Dziennik ustaw -6- Poz,2020

lx.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
należy podać markę, model i rok produkcji): .............

H.§

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej ]"0 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): ......




